
 Aantal weken 
peuteropvang

Aantal uren
per week

Aantal uren 
per maand Bruto uurprijs Bruto kosten 

per maand

1 dagdeel 40 schoolweken 5:20 uur 17,78 uur €9,81 € 174,29 

2 dagdelen 40 schoolweken 10:40 uur 35,56 uur €9,81 € 348,58 

Bruto gezinsinkomen per jaar

Afname 1 dagdeel per week
van 5:20 uur per dagdeel

Netto ouderbijdrage per maand
eerste kind

Afname 1 dagdeel per week 
van 5:20 uur per dagdeel*

Netto ouderbijdrage per maand
tweede kind

Lager dan €21.278 € 0,00* € 0,00*

€ 21.279 - € 32.715 € 20,43 € 19,19

€ 32.716 - € 45.018 € 29,67 € 20,96

€ 45.019 - € 61.231 € 39,44 € 21,14

€ 61.232 - € 88.015 € 59,52 € 25,41

€ 88.016 - € 121.965 € 92,56 € 32,87

€ 121.966 en hoger € 119,04 € 50,81

Peuteropvang gemeente  Etten-Leur
Tarieven 2023

Als je allebei werkt, een opleiding volgt of een traject naar werk of een inburgeringscursus
volgt, dan krijg je een inkomensafhankelijke toeslag via de Belastingdienst, namelijk de
‘Kinderopvangtoeslag’. Je ontvangt dan een contract dat voldoet aan de Wet Kinderopvang
(met een LRK-nummer van je locatie). Ouders die daar recht op hebben, kunnen
kinderopvangtoeslag aanvragen. Je krijgt dan een factuur van Kober voor de totale kosten
per maand (bruto kosten) en krijgt van de Kinderopvangtoeslag een deel daarvan terug.

Kinderopvangtoeslag 

Rekenvoorbeeld 1 dagdeel en 2 dagdelen per week

Gezinnen waarbij één ouder of beide ouders niet werken kunnen geen aanspraak maken
op de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Je komt dan wel vaak in aanmerking
voor een speciale regeling van de gemeente voor 1 dagdeel van 5:20 uur per week. De
gemeente betaalt een deel en jij betaalt een deel op basis van je inkomen. In de tabel zie
je hoeveel dat is.

Peuter-/Kostwinnersregeling

Peuter-/ Kostwinnersregeling

Meer weten? Neem contact op! 
076-504 56 05 | serviceteam@kober.nl | kober.nl

*Ligt jouw bruto jaarinkomen onder de €21.278? Dan heeft de gemeente Etten-Leur
voor jou de reductieregeling. De gemeente betaalt in dit geval de ouderbijdrage. 
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